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Hospodaření v Otevřenu
Jsme hnutí studentů a učitelů na pedagogických fakultách. Je nás už více než 170.
Společně se snažíme proměnit finance poskytnuté našimi partnery v co nejvyšší dopad
ve vzdělávání. Abychom v tom byli úspěšní, postavili jsme vlastní systém hospodaření.

Stavíme na těchto principech – doslovně citujeme článek 1 našich Pravidel hospodaření:

(a) Hospodaříme s majetkem proto, abychom mohli dosahovat cílů organizace způsobem,
jakým bychom jinak nedokázali. Veškeré hospodaření, všechny jednotlivé výnosy a náklady
i otázku hospodářského růstu vždy poměřujeme naším posláním. Pouštíme se pouze do takových
hospodářských akcí, které mají toto poslání podpořit. Veškeré naše jmění využíváme výhradně
ve prospěch našeho poslání dle stanov.

(b) Hospodaříme, abychom ve společném poslání podpořili naše členy. Všichni naši členové
a zvláště všichni naši dobrovolníci si zasluhují podporu pro svou činnost a mají v tomto směru
z hospodaření organizace těžit.

(c) Hospodaříme společně. Naši organizaci chápeme jako společný projekt všech našich členů
a úměrně tomu zacházíme s naším hospodařením. Rozhodování o něm nemá být vyhrazeno
několika lidem ve vedení, nýbrž má být zpřístupněno celému hnutí. Věříme, že naši členové jsou
dostatečně způsobilí na to, aby se mohli na rozhodování o financích podílet. Věříme, že zapojení
širšího množství lidí není na úkor účelnosti, ale naopak vede k lepším výsledkům celé organizace.
Vrcholné pravomoci v hospodaření svěřujeme našim demokraticky zvoleným vedoucím orgánům,
další klíčové pravomoci pro běžnou činnost pak v maximální možné míře svěřujeme všem
ostatním členům, kteří o ně stojí.

(d) Hospodaříme účelně a šetrně. Stavíme na přesvědčení, že naše zdroje jsou vždy nesmírně
omezené, a podle toho s nimi zacházíme. Zbytečně nerozhazujeme, šetříme, pečlivě zvažujeme
každou korunu. Vynakládáme prostředky pouze na věci, o nichž jsme přesvědčení, že jsou pro
naše poslání nezbytné, že je nelze efektivněji zajistit jinak a že jejich přínosy převýší náklady,
které s nimi máme.

(e) Hospodaříme jednoduše. Aktivně odstraňujeme bariéry, které ztěžují členům využívání
společného hospodaření. Vytváříme podpůrné nástroje a procesy, ale neděláme jich moc.
Celé naše hospodaření vedeme v maximální možné míře elektronicky a online.

(f) Hospodaříme eticky. Naše financování podléhá etickým zásadám a mantinelům vhodnosti
finanční spolupráce tak, jak je stanoví Etický kodex financování.

(g) Hospodaříme se zapojením dobrovolníků i zaměstnanců. Stavíme na dobrovolnické činnosti a
současně pro zajištění úkolů, které dobrovolnicky efektivně vykonávat nelze, najímáme a platíme
zaměstnance. Problematiku řeší speciálně Pravidla zaměstnanectví.

(h) Hospodaříme transparentně. Všem našim členům umožňujeme přístup k maximu podrobných
i souhrnných informací o celém našem hospodaření.
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Těmito principy se snažíme řídit – uvádíme je přitom do praxe skrze několik vnitřních předpisů:

● Stanovy – určují základní úpravu hospodaření a kontrolních mechanismů, jsou dány Sněmem.

● Pravidla hospodaření – vymezují systém hospodaření, finančního řízení, vnitřních kontrol a
transparentnosti včetně práv a povinností členů a orgánů, jsou dána Předsednictvem.

● Pravidla zaměstnanectví – podrobně definují systém zaměstnávání a odměňování lidí ve všech
placených úvazcích a úkolech, jsou dána Předsednictvem.

● Etický kodex financování – tyčí podmínky pro finanční spolupráce, je dán Předsednictvem.

● Pravidla správy hospodaření – upravují praktické podrobnosti a procesy, jsou dána Radou.

● Pravidla cestování – nastavují systém placení cestovného všech členů, jsou dána Radou.

V roce 2020 prošel náš systém hospodaření i zaměstnanectví kompletní reformou. Uvedená pravidla
byla zaváděna v průběhu dubna a června a nahradila systém dosavadní. Všem členům užšího a širšího
týmu je skrze členský účet dostupný Rozcestník hospodaření poskytující přístup do celého hospodaření
spolku a umožňující toto hospodaření a společné finance využívat.

Na finančním řízení a správě hospodaření spolupracujeme následovně – dle uvedených pravidel:

● Předsednictvo – nastavuje hlavní pravidla a schvaluje klíčová rozhodnutí, zejména finanční
strategii a roční rozpočet Otevřena.

● Rada – vede spolupráci na finančním řízení, navrhuje finanční strategii a rozpočet a koordinuje
jejich plnění, rozhoduje o projektech finanční spolupráce, zapojuje členy do spolurozhodování a do
samostatného rozhodování a nastavuje další navazující pravidla a procesy.

● Členové užšího týmu – podílejí se na spolurozhodování, spravují jednotlivé rozpočtové položky
a v rámci vymezené působnosti samostatně rozhodují o výnosech a nákladech.

● Předseda – Tomáš Čakloš – vede finanční řízení organizace jménem Rady.

● Ekonom – Milan Maleček – spravuje hospodaření organizace a všechny s ním spojené úkony.

● Koordinátorka finanční spolupráce – Tereza Novotná (od r. 2021) – koordinuje financování
organizace, vztahy s finančními partnery a projekty finanční spolupráce.

● Účetní společnost – Dandelo s.r.o. – vede účetnictví a mzdovou agendu.

Hospodaříme jako jedna účetní jednotka zahrnující všechny pobočky a činnosti.
Podrobněji proniknout do našeho hospodaření lze též skrze následující odkazy:

● Etický kodex financování – tyčí podmínky pro spolupráce s finančními partnery.

● Transparentní účet 2701068373/2010 – náš základní bankovní účet u Fio Banky.

● Rozcestník hospodaření – přístup do hospodaření pro členy užšího a širšího týmu.
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Hospodaření v roce 2020
Řídili jsme se finanční strategií a ročním rozpočtem schválenými Předsednictvem
a v souladu s nimi zapojili nové zdroje a rostli po stránce výnosů i nákladů.

Systémová změna ve vzdělávání, na níž ve spolupráci s partnery pracujeme, je velký úkol. Snažíme se
do něj zapojit další a další finanční partnery a společné zdroje co nejefektivněji nasměrovat k dopadu na
proměnu přípravy učitelů a učení dětí. V roce 2020 a počátkem roku 2021 jsme pro tuto misi získali
souhrnně více než 20 milionů korun. Zahájili jsme tak cestu, v rámci níž hodláme v průběhu příštích let
směřovat do naší činnosti a do proměny přípravy učitelů další rostoucí zdroje v řádu desítek milionů.

V roce 2020 jsme byli financováni především nadacemi a dárci, jimž patří náš velký dík:

Přijaté prostředky a výnosy z nich za rok 2020 Přijato 2020 Výnosy 2020

Přijaté nadační příspěvky 6 780 587 Kč 2 935 195 Kč

Přijaté dary individuálních dárců 24 000 Kč 0 Kč

Výnosy z vlastní hlavní činnosti 11 386 Kč 11 386 Kč

Celkem 6 815 973 Kč 2 946 581 Kč

Nadační příspěvky i dary přijímáme k víceletému užití, část jejich výše tedy proměníme ve výnosy
a využijeme v následujících letech. V roce 2020 běžely tyto projekty spolupráce z nadačních příspěvků:

Finanční partner Projekt spolupráce Trvání projektu Výše projektu Přijato 2020

Nadační fond Avast
Otevřená výzva – program

podpory inovátorů
1. 1. 2020

31. 12. 2022
5 940 000 Kč 2 940 000 Kč

Nadace České
spořitelny

Formování komunity a kolice
inovátorů a vzdělavatelů

8. 4. 2020
31. 12. 2021

3 000 000 Kč 2 000 000 Kč

Nadace RSJ
Akcelerace inovací na

pedagogických fakultách
1. 10. 2020
30. 9. 2021

1 092 000 Kč 1 092 000 Kč

Nadace Open
Society Fund Praha

Building Constituency of
Volunteers and Supporters for

Innovations in Teacher Education
at Faculties of Education

1. 1. 2020
31. 12. 2021

€ 29 739 448 587 Kč

Nadace BLÍŽKSOBĚ
Prosazování inovací ve
vzdělávání pedagogů

23. 2. 2020
31. 12. 2021

600 000 Kč 300 000 Kč
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Získané prostředky využíváme k budování hnutí změny a k uskutečňování konkrétních programů
a aktivit v přípravě učitelů. Skladba a celková výše nákladů v roce 2020 byly následující:

Náklady za rok 2020 z pohledu jednotlivých programů a složek organizace – vyhodnocení rozpočtu

Program 1 – Akce a aktivity pro studující pedagogy 121 741 Kč

Program 2 – Akcelerace inovací ve vzdělávání pedagogů 340 330 Kč

Program 3 – Mediálně-politický program a PR 315 518 Kč

Vedení, strategie, spolupráce a evaluace 848 388 Kč

Vnitřní organizace a rozvoj hnutí 1 312 048 Kč

Náklady celkem 2 938 025 Kč

Náklady za rok 2020 z pohledu typů nákladů

Osobní náklady – mzdy a související daně a odvody 2 439 798 Kč

Produkční náklady – přímé náklady na akce, aktivity a jejich propagaci 235 086 Kč

Provozní náklady – prostorové a komunikační zázemí, cestovné aj. 263 141 Kč

Náklady celkem 2 938 025 Kč

Nejdražší jsou pro nás lidé. Do činnosti Otevřena zapojujeme přes 170 členů, kteří se na proměně
vzdělávání podílejí dobrovolnicky ve svém volném čase. Celkovou koordinaci činnosti a správu
organizace pak zajišťují placení profesionálové. V roce 2020 jsme zaměstnávali celkem 15 zaměstnanců
na základě pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti a o provedení práce. Nad rámec zaměstnanců
je náš předseda odměňován za výkon funkce statutárního orgánu na základě smlouvy o výkonu funkce.
Většina zaměstnanců pracuje v částečných úvazcích, celková přepočtená suma úvazků včetně předsedy
v průběhu roku 2020 rostla a v prosinci 2020 činila přibližně 5 úvazků (FTE).

Celkové náklady byly v roce 2020 vůči plánovanému rozpočtu výrazně nižší, a to ze dvou důvodů: část
prostředků jsme ušetřili v důsledku omezení fyzického setkávání pandemií koronaviru, vedle toho jsme
financování projektů Otevřené výzvy vůči původnímu plánu přesunuli až na počátek roku 2021.

Výsledkem našeho hospodaření v roce 2020 je především veškerý dopad, který necháváme za sebou
ve světě vzdělávání a v sobě coby rozvíjejícím se hnutí změny. Z finančního hlediska končí roční bilance
výnosů a nákladů hospodářským výsledkem 8 tisíc korun a meziroční bilance aktiv jejich navýšením na
7,1 milionu korun. Tyto prostředky dohromady s dalšími nasmlouvanými zdroji představují stabilní
základ pro rozvoj naší činnosti v novém roce a důležitý odrazový můstek pro další růst a posilování
financování naší mise do příštích let.
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Kontroly hospodaření
Naše hospodaření je transparentní a prochází kontrolami, které dokládají jeho
řádnost a důvěryhodnost.

Hospodaření v Otevřenu podléhá revizi Kontrolní komise volené Sněmem, tedy shromážděním
všech členů užšího týmu dle Stanov. Kontrolní komise se těší plnému a trvalému přístupu ke všem
hospodářským a účetním záznamům a pravidelně naše hospodaření kontroluje. Po skončení roku 2020
provedla Kontrolní komise řádnou závěrečnou kontrolu ročního hospodaření a vydala z ní tuto zprávu:

Zpráva Kontrolní komise

Závěrečná kontrola hospodaření roku 2020

Kontrolní komise v přední řadě děkuje za předání dokumentů a ochotu při odpovídání na veškeré
dotazy a nejasnosti. Komise zkontrolovala rozpočet za rok 2020 včetně výpisů z bankovního účtu,
cestovních příkazů, smluv s dodavateli i odběrateli a pracovních smluv. Při kontrole si komise vždy
vyhledala konkrétní pohyb na účtu a ověřila, zda výdej či příjem sedí se souvisejícím dokladem. Dále
kontrolovala formální stránku smluv.

Kontrolní komise prohlašuje, že hospodaření za rok 2020 bylo předloženo v řádném termínu a komise
neshledala žádné nedostatky. Hospodaření je v souladu s pravidly hospodaření Otevřena.

Dne 22. 3. 2021

Laura Pérezová
Předsedkyně kontrolní komise

Karin Polcarová
Místopředsedkyně kontrolní komise

Barbora Michalicová
Členka kontrolní komise

Kontrolní komisi je možné kontaktovat na kontrolni.komise@otevreno.org.

Součástí revizních mechanismů našeho hospodaření je též běžná roční inventarizace majetku a závazků,
prováděná ke konci účetního období. Inventarizaci provedla k tomu jmenovaná inventarizační komise
dne 20. 2. 2021 a neshledala žádné nedostatky. Inventurní soupisy jsou součástí účetnictví.

V roce 2020 neproběhly v Otevřenu žádné další audity hospodaření ani kontroly uskutečněné orgány
veřejné správy.
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Rozvaha ve zkráceném rozsahu
ke dni 31. 12. 2020 (výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Otevřeno, z. s., Poříčí 623/7, 639 00 Brno, Česká republika, IČ 05224730

v celých tisících Kč

Aktiva Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

B. Krátkodobý majetek celkem 41 2 969 7 151

II. Pohledávky celkem 52 0 13

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 72 2 967 7 132

IV. Jiná aktiva celkem 81 2 6

Aktiva celkem 85 2 969 7 151

Pasiva Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 1 -36 -4

I. Jmění celkem 2 -36 -11

II. Výsledek hospodaření celkem 6 0 7

B. Cizí zdroje celkem 10 3 005 7 155

III. Krátkodobé závazky celkem 21 0 410

IV. Jiná pasiva celkem 45 3 005 6 845

Pasiva celkem 49 2 969 7 151

Sestavila Blanka Radová, účetní, dne 7. 3. 2021.

Schválil Tomáš Čakloš, předseda, statutární orgán, dne 17. 3. 2021.

Schváleno Republikovým předsednictvem dne 29. 7. 2021.

Určeno ke zveřejnění a zanesení do sbírky listin.
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Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
ke dni 31. 12. 2020 (výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Otevřeno, z. s., Poříčí 623/7, 639 00 Brno, Česká republika, IČ 05224730

v celých tisících Kč

Číslo
řádku

Stav k rozvahovému dni

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 577 0 577

III. Osobní náklady 13 2 358 0 2 358

V. Ostatní náklady 21 1 0 1

VII. Poskytnuté příspěvky 35 3 0 3

Náklady celkem 39 2 939 0 2 939

II. Přijaté příspěvky 43 2 935 0 2 935

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 11 0 11

Výnosy celkem 61 2 946 0 2 946

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 7 0 7

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 7 0 7

Sestavila Blanka Radová, účetní, dne 7. 3. 2021.

Schválil Tomáš Čakloš, předseda, statutární orgán, dne 17. 3. 2021.

Schváleno Republikovým předsednictvem dne 29.7.2021.

Určeno ke zveřejnění a zanesení do sbírky listin.
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Příloha k účetní závěrce

1. Identifikační údaje

Název účetní jednotky: Otevřeno, z. s.

Sídlo: Poříčí 623/7, 639 00 Brno

IČ: 05224730

Spisová značka: L 21810

Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně

Právní forma: Spolek

Účel:
Účelem a posláním spolku je sdružovat studenty, učitele a další zájemce
o vzdělávání pedagogů do společného hnutí a usilovat s ním o takové pedagogy,
se kterými se všichni děti naplno a s radostí rozvíjejí.

Nejvyšší orgán: Republikový sněm

Statutární orgán: Předseda Republikové rady – Tomáš Čakloš

2. Obecné účetní zásady

Účetní období: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Rozvahový den: 31. 12. 2020

Archivace účetních
záznamů:

V souladu s § 31 a § 32 zákona o účetnictví v příručním archivu účetní jednotky
a dále je s nimi nakládáno v souladu s vnitřními předpisy.

Použité účetní metody:

Účetnictví účetní jednotky bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 504/2002 Sb.
Účetní zápisy byly prováděny průběžně v účetním období po vystavení účetního
dokladu na jednotlivé syntetické či analytické účty uvedené v účetním rozvrhu.
Účetní jednotka účtovala v souladu s účetními metodami stanovenými § 4, odst. 8
zákona o účetnictví.

Oceňování majetku: V souladu s § 24 zákona o účetnictví.

Odpisování:
Účetní odpisy jsou prováděny lineárně; daňové odpisy v souladu se zákonem
č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění.
Odpisové plány jsou vyhotoveny v souladu s výše uvedeným.
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3. Doplňující údaje k výkazům

Majetek: Účetní jednotka nevlastní žádný dlouhodobý hmotný či nehmotný majetek.

Majetkové účasti: Účetní jednotka nevlastní žádné majetkové účasti.

Závazky a pohledávky:

Účetní jednotka nemá splatné závazky pojistného na sociálním či zdravotním
pojištění ani daňové nedoplatky.
Účetní jednotka nemá závazky s dobou splatnosti delší 5 let, nemá závazky, které
nejsou obsaženy v rozvaze

Výsledek hospodaření
v hlavní činnosti:

8 176,07 Kč

Výsledek hospodaření
v hospodářské činnosti:

0,00 Kč

Výsledek hospodaření
celkem:

8 176,07 Kč

Daně:

Účetní jednotka v souladu se zákonem o daních z příjmů v platném znění
a výsledkem hospodaření za dané účetní období nevykázala povinnost odvádět
daň z příjmů.
Účetní jednotce vznikla za dané účetní období daňová úspora ve výši 1 520,00 Kč

Finanční zdroje přijaté:

Přijaté členské příspěvky:
Účetní jednotka nemá stanovené členské
příspěvky.

Dary, granty:
Účetní jednotka získala v účetním období dary,
granty, uvedené v následujícím přehledu.

Dotace:
Účetní jednotka nezískala v účetním období
dotace.

Přijaté zdroje byly neinvestičního charakteru.

Finanční zdroje poskytnuté: Účetní jednotka neposkytla v účetním období dary.
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Přehled přijatých darů, grantů:

Poskytovatel: Forma: Částka:
Osvobozeno

dle §19b:

Využito
v aktuálním

účetním období:

Převod do
dalšího období:

Nadace České
spořitelny

finanční 2 000 000,00 Kč ano 1 353 768,37 Kč 646 231,63 Kč

Nadace Open Society
Fund Praha

finanční 448 586,88 Kč ano 277 022,72 Kč 171 564,16 Kč

Nadační fond Avast finanční 2 940 000,00 Kč ano 0,00 Kč 2 940 000,00 Kč

Nadace BLÍŽKSOBĚ finanční 300 000,00 Kč ano 159 664,17 Kč 140 335,83 Kč

Nadace RSJ finanční 1 092 000,00 Kč ano 46 186,20 Kč 1 045 813,80 Kč

Tomáš Havlík finanční 5 000,00 Kč ano 0,00 Kč 5 000,00 Kč

Drobní dárci skrze
portál Darujme.cz

finanční 19 000,00 Kč ano 0,00 Kč 19 000,00 Kč

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

Sestavila Blanka Radová, účetní, dne 7. 3. 2021.

Schválil Tomáš Čakloš, předseda, statutární orgán, dne 17. 3. 2021.

Schváleno Republikovým předsednictvem dne 29.7.2021.

Určeno ke zveřejnění a zanesení do sbírky listin.
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